
 

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s. 
Místo konání: Dolní Bečva, cukrárna Alameda 

Doba konání: 4.12.2019 od 18:00 hod 

 
Svolavatel: Vlastimil Blinka, předseda LK                        

Datum: 4.12.2019 

Zapsal:  Vlastimil Blinka 

Účastníci: Vlastimil Blinka st., Tomáš Jařina, Miki Parma, Daniel Adamec, Daniel Paulus 

                        Blinka Tomáš ,  

                         Omluven : Jitka Závorková   

                        Jako host: Tomáš Martyčák 

 

                          Program jednání 
 

1. Kontrola  plnění  úkolů                                                                                                               

2. Schválení  výše členských příspěvků na rok 2020, 

stav členské základny                                                                                  

3. Schválení cenového výměru jízdného na vleku                                      

4. Schválení rozpočtu LK na rok 2020                                                      

5. Plnění plánu brigád a aktivita členů  v roce 2019                                     

6. Doplnění   Provozního LV                                                                                                         

7. Různé 
 

1. Kontrola plnění úkolů 

 

Předseda LK zhodnotil plnění úkolů z minulé schůze: 

Zajištění rozpisu služeb v rozsahu minulých let    - úkol trvá do 15.12.2019                  

- Informace čl. základně o přípravě rozpisu služeb             splněno 

- Zajistit hadici pro tlumení závěsů                            splněno 

-Zajistit revizi elektro a strojní                                   splněno 

-Zajistit přípravu vleku                                   - úkol trvá do  do 14.12.2019   

-Zajistit promazání a přípravu závěsů                -závěsy u předsedy promazány, u oprav je    

                                                                              slíbena do8.2. 

Termín školení vlekařů byl určen na sobotu 14.12.2019. 

- Televize byla zakoupena 

- Zateplení západní strany chaty bylo ukončeno 

- Vznikl problém s brigádou členek, které se nezúčastnila žádná., Miímo termín to napravily 

P.Juříčková a L.Křenková..  
  

2. Schválení  výše členských příspěvků na rok 2020, 
 

VV projednal výši dosud placených členských příspěvků. Vzhledem k aktivitám a potřebám LK 

a rostoucí inflaci se VV jednohlasně shodl na zvýšení členského příspěvku pro rok 2020 na 

částku 200,- Kč/člen/rok  pro řádné i přidružené členek. Z platby členského příspěvku jsou 

vyňati členové do 18 let a čestní členové. 

Předseda v dalším informoval o stavu členské základny k dnešnímu dni, Máme 63 řádných 

členů. 12 přidružených členů a 26 žáků do 18 let. Aktivita zhruba 10-14 % řádných členů je 

v letošním roce nulová nebo téměř nulová. 

 

3.  Schválení cenového výměru jízdného na vleku  



 

 

Předseda LK předložil VV návrh Cenového výměru jízdného na lyžařském vleku na Radhošti. 

Cenový výměr byl po krátké diskuzi schválen beze změny 

Cenový výměr je přílohou tohoto zápisu č.1. 

 

4. Schválení rozpočtu LK na rok 2020  

 

Předseda LK předložil VV návrh rozpočtu LK Radhošť na rok 2020. Odůvodnil jednotlivé 

položky v příjmové i výdajové části.  Rozpočet mohou ovlivnit klimatické podmínky 

v nadcházející sezoně . VV předložený návrh rozpočtu na rok 2020 jednohlasně schválil.  

Rozpočet na rok 2020  je přílohou tohoto zápisu č. 2. 

 

5. Plnění plánu brigád a aktivita členů vb roce 2019 

 

VV zhodnotil aktivitu členů i plnění úkolů členů LK při brigádách a akcích LK v roce 2019.  

Tabulka aktivity členů bude po ukončení brigád v prosinci 2019 doplněna a zaslána členské 

základně. Některé úkoly z plánu brigád nebyly splněny – budou znovu zahrnuty do plánu na rok 

2020. Z 21 úkolů, z nichž nejnáročnější bylo zateplení a obložení západní strany chaty na 

Radhošti ( 585  brig.hodin),  nebyly splněny 2 úkoly. Dále v průběhu roku byly zrušeny rovněž 

2 úkoly pro nedostatek financí a nedostatek kapacity  pracovních sil. 

Celkově byla činnost k e splnění úkolů hodnocena jako velmi dobrá, aktivita členů až na několik 

výjimek byla hodnocena stejně.  

 

6. Doplnění provozního řádu SLV 

 

Vzhledem k loňské rekonstrukci elektrických rozvodů  předložil předseda VV návrh na 

doplnění a úpravu Provozního řádu Stanice lyžařského vleku. Návrh se týká zrušení vypínání 

Hlavního jističe při opuštění chaty, udržení pořádku na chatě, a dále upřesnění režimu odpadů. 

VV návrh doporučil předložit Valné hromadě ke schválení. 

 

7. Různé 

 

• Předseda informoval o stavu čerpání finančních prostředků a použitelného zůstatku 

k 30.11.2019 

• VV zhodnotil stav chaty před sezonou  jako dobrý, vyzdvihl Lucku Křenkovou a 

Petru Juříčkovou s dětmi, kteří jako jediné z členek LK, navzdory pozvánkám pro 

všechny, byly ochotné a připravily chatu na sezonu. 

• VV projednal přípravu brigády k nasazení závěsů 

• VV projednal přípravu Rozpisu služeb na sezonu 2020, kde do 15.12 chybí obsadit 

pouze několik termínů  

• VV projednal tisk pernamentek. Pověřil místopředsedu M.Parmu vypracovat návrh 

pro tisk do 24   .12. 2019 

• VV projednal a nadále ponechal v platnosti slevu pro občany a děti  trvale žijící v k.ú. 

Dolní Bečva 

• Sleva pro hosty členů při ubytování na chatě platí podle podmínek schválených v roce 

2018 

• VV pověřil předsedu přípravou Provozní knihy pro provoz vleku do 20.12.2019 

• VV schvaluje proplácení členských příspěvků  Českému svazu lyžařů pro závodníky 

a trenéry, kteří se účastní závodů, pořádaných touto organizací  (D.Paulus st, Daniel 

Paulus ml.) 



 

• VV stanovil termín konání závodu na 1.2.2020. Ředitelem závodu jmenoval 

D.Pauluse st.. Náhradní termín je při nedostatku sněhu byl stanoven na 22.2. 

• Předseda informoval o došlém návrhu smlouvy Krajského svazu lyžařů Zlínského 

kraje p.s. o poskytnutí odměny  ve výši 3000,- Kč z peněz Krajského svazu. Sdělil, že 

smlouvu podepsal a odeslal předsedovi KS. 

• VV projednal za účasti Tomáše Martyčáka jeho písemnou žádost o poskytnutí a 

uzavření chaty v termínu od 13.-16.2.2020 v době jeho služby z důvodů oslav jeho 30 

narozenin. VV konstatoval, že z principu nelze v době hlavní lyžařské sezony odepřít 

vstup členům na chatu. T.Martyčák počet pozvaných ústně oproti cca 30 lidem 

v dopise korigoval na počet cca 10  s tím,  že ostatní jsou členové klubu. VV 

s konáním této akce za těchto podmínek souhlasil za dodržením Provozního řádu ,  

především dodržení pořádku a pro nepozvané členy otevřenou chaty ( včetně 

přespání). 

• VV na žádost P.Juříčkové a L.Křenkové souhlasí s poskytnutím chaty dne 31.122019-

1.1.2020 k oslavě Nového roku za dodržení  podmínek  Provozního řádu  

• VV prodiskutoval možnost přihlašování členů  k pobytu na chatě pomocí 

webu..Diskuze byla ukončena s tím, že M.Parma projedná s Vl.Blinkou mladším 

možnosti a představí je na dalším VV.. 

 

 

     Další schůze VV proběhne   5.1.2020 v kavárně Alameda od 19:00 hod.  

     Dolní Bečva dne 4.12.2019 

     Zapsal:  Vl.Blinka 

 
                                 Mikuláš Parma..                                                       Vlastimil Blinka v.r. 

               Místopředseda LK Radhošť z.s.                              Předseda LK Radhošť z.s   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


